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Kính gửi: 

  - Các phòng, ban, đơn vị. 

  - UBND các xã, phường. 

        

Theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin, Bộ thông và Truyền thông 

(TT&TT), các cơ quan Chính phủ và các hạ tầng thông tin quan trọng của Việt 

Nam đang hứng chịu đợt tấn công mạng có chủ đích thông qua việc phát tán tệp 

tin văn bản “Danh sach ung vien BCT va BBT khoa XIII.xls”. Khi người 

dùng tải về và mở tệp tin này thì máy tính sẽ bị lây nhiễm mã độc và bị chiếm 

quyền điều khiển từ xa thông qua máy chủ C&C: fril.zarykon.com và 

185.225.17.201. Các  đơn vị sử dụng thiết bị bảo mật Fortinet cũng đang bị tin 

tặc lợi dụng khai thác 04 lỗ hổng bảo mật trên sản phẩm FortiWeb (CVE-2020-

29015, CVE2020-29016, CVE-2020-29018, CVE-2020-29019).  

Thực hiện Công văn số 46/STTTT-TTHTTT ngày 15/01/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin; để 

bảo đảm an toàn thông tin tại các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức 

chính trị - xã hội, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các 

xã, phường khẩn trương thực hiện các nội dung theo khuyến cáo của Sở Thông 

tin và Truyền thông, cụ thể như sau:  

1. Triển khai đến tất cả cán bộ trong đơn vị không mở tệp tin văn bản 

“Danh sach ung vien BCT va BBT khoa XIII.xls” để phòng tránh nhiễm và 

lây lan mã độc cho mạng nội bộ và mạng WAN của tỉnh. 

2. Thiết lập, cấu hình hệ thống kỹ thuật để giám sát, theo dõi và ngăn chặn 

kết nối tới địa chỉ IP và tên miền C&C ở trên. 

3. Đối với các đơn vị đang sử dụng sản phẩm FortiWeb thực hiện xác minh 

khả năng bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng bảo mật trên; đồng thời thực hiện theo 

các khuyến nghị của Cục An toàn thông tin (gửi kèm theo Văn bản này). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc về kỹ thuật, đề nghị các  cơ 

quan, đơn vị liên hệ: Phòng Hạ tầng và Hệ thống mạng, Trung tâm Hạ tầng 

Thông tin, Sở TT&TT, điện thoại 0211 365 6191 để được hỗ trợ kịp thời./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁCH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Đoàn Thanh Tùng 
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